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Sar-hitza

Poemak idazten zituen,

bera eskolatzen saiatzen arl zen antolamendu nagusiari

fideltasun osoa zor zlon malsu beharginari

jaramonik egin gabe,

Muklzua artean;

galtxa motXf orrazkera zaileko txlmaf

poemak idazten zltuen poeslaz

deus jakin ez arren.

Kultuzko ariketan zlharduen antza,

hitza hartzen den aldiro

derrlgorrez eglten arl garena

besterik ez obratuz.

«ProbetKuzko gizona izateko, lanakl»

esango luke besteak, patrikako

betlko hlruzpalau txanponel etengabe igurtzika.

Izan ere,

hitza hartzen den aldiro

oharkabean egiten ari garena zeritzon poemagintzari;

berez zehazten zail zaizkigun sentimenduak eta gogoetak

ezagutzen ez gaituenak ulertzeko moduan

eta beste bati entzundako perpausekin,

beste batzuekin

ikasitako hizkuntza batean edo gehiagotan

ematea.

Hori bera;

hartutakoa jaso eta jasotakoa itzuli,

Ekintza arrunta funtsean, jakina,

Poemak idazten zituen:

barne ahots hori irakurlearen mintzo isil bihurraraztea.

Hitza hartzen den aldiro:

desgaraiz datozen ele horien bidez biharamunekoak oharraraztea,

Ekintza arrunta funtsean:

ez genekiela pentsatzen dugun horren gogorapena sorraraztea.

Dena dela,

poemak idazten zituen, irakurri;

damua eta aldarria gaur,

oinazea eta geroa hemen,

gaurko hemengoak,

auskalo . ,

,
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Gaurko poema hltzlk gabekoa da,

ulertzeko modukorlk behintzat ez du;

ez errimarlkf ez neurririk^ eta

gaif metafora, edo Irakaspenlk ere ez,

Gaurko poema

tresna bat da, egiteko modu bat^

komunikazioa

esanahl blzlz hornltzea benetan,

Ohiko ulermen mailaz haragoko jaklntza

dakarklgulako gogora, ahora, Aglan,

horregatlk da hlzkuntza

arrotzetara la guztiz itzuli ezlna.



Zentzugabetasuna, zehazki

Pieza esanahi gabea gaurkoa, esanahi zehatzik ez edo ezkutuko

zentzua duena, baina hitz asmatuz zein eratorriz bada ere, alfabetoa

gainditu eta orain darabilgun hizkerak behinola zuen taxuaren

oihartzunak itxuratzeko gauza dena

.

Edozein hizkuntzaren sakonean erroturiko hots horien bidez, lengoaia

bakoitzaren sentikortasuna eta hiztegietan adierazgarrien litekeen

hura, mugara eramaten saaa'tu da gizakia aspalditik.

f/itz-jo^oa/ esanahi blkoitza edota kirtenaldla

mai-'z izan dira giza adimenaren bertute,

baj. eta gizarte harremanen eremu ere;

askotan, arau zurrunegien apurtarri

,
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Maisulan absurduak

<c£rretzaldea zen, eta tobo likiarintsuek

jiroskopatu eta giniDaietatzen zuten aitzlngibeletan;

borogoboak guztlz misehulak zlren,

eta errata etikek txiliozentzen zuten. »

Horrela hasten da Lewis Carroll ingelesak Aliceentzat lurralde

miragarriko ahoskeran emandako «Jahberwocky» delakoa^^ Manu Lopez

Gaseniri zor diogun euskaran emanak, «Snark Ehiza» izenekoa idatzi

zuen britainiarrak geroagO/ duela ehun eta berrogeita hamar urte.

Baina ez dira atzo idatzitakoak gaurko poemaren lehen adibideak.

Trufdr laztana eta Ixilekoa azaltzeko erabili

izan den tresna horl^ gaurko poema da;

aho anltz eta mendetako blzltza duena,

esateko grlnaren hauspoak halna,

Nahiz eta kallgraflak zein gramatikak besterik adierazi^

hizkuntza ezezagunak erablltzen dltugunak baino gehiago badlra ere,

ez zaizkigu arrotz egingo, barne ahots baizik.

Horrela, gaurko poema idatzi zuen Tristan Tzara dadaistak, halaber

Vladimir Holan txekiarrak «Harriaren otoitza» izeneko konposizio

fonetiko esanahi gabea . Idatzi zuen Oliverio Girondo argentinarrak

En la masmedula liburua 1957an. Samuel Beckett irlandarrak ere

landu zuen lilura zentzugabea gaurko poemarentzat

.

Louis Wolfson estatubatuarraren kasua aipa genezake Paul Austeren

bitartez. Wolfsonek eman dezakeen esaldi batean, irakurtzen ari

garen gauza ulergaitza hainbat hizkuntzatan ahoskatu beharko da, eta

hoskidetasunari erreparatuz, ingelesezko esanahia ondorioztatu.

Sarri hitzak moztuta emango ditu, beti ere, esandako moduan

irakurleak ondorioztatu behar duenaren arabera, esaldiak osatzeko.

Sehaska kanta^ haur jolas^ iseka bide,

aztikeria eta errezo,

edota isildu ezin gordinaren mozorro gisa

ezagutu zenak, konputagailu literaturagile sofistlkatu bihurturlk

eragin lezake baten batek galdetzea

gaurko poemak amesten duen elektrlka indarrarekin.

Esaterako, Raymond Queneau frantsesak, lege matematikoak aplikatuz,

«Ehun lallioi soneto» sortzeko aukera eskaini zion irakurleari izen

bereko sonetoan. Bide batez, poemak idazten dituzten ordenagailuen

lehen hatsa izan zen hura; etendako zilbor hestearen ordez, entxufea

sartzea.



Berbaera berhera

Euskaraz, makina bat adibide aurkituko dugu klasikoetan,

Etxepareren «Sautrela» kasu. Hamaika erreferentzia dago

kantu-bildumatan, Oba obatxu, edo Jon Miranderen «Kama goli»

olerkia hor zehar. Jon Gerediaga Fitola balba karpukl tui esaka

aurkeztuko nizueke/ eta Koldo Izagirre, Rimmelez irudikatutako

«Otadian». Ez dira gehienontzako ezagunak baina, hizlari ari denak

ondoen ezagutzen dituen Urtzi Urkizuren kakatuak. Hala ere, denetan

ezagunena, poema-liburutegi osoa eskaini digun Mikel Laboaren

kantagintza da.

Izan ere/ gaurko poemak ez du hltzlk,

ulertzeko modukorlk behlntzat;

belarriarekin irakurtzen da^ ahozkoa duelako

idazkera . Ohlko ulermen mallaz haragoko jakintza

gogorarazten digu zaln eta mulnetatlk iritslta.





Lorcaz bi hitz

Galde iezaiezue Leonard Cohen, Lluis Llach, Camaron eta enparauei

Lorcaren idatziak musikatzearen errazaz. Kanta itzazue halaber, Zura

taldekoei esker, Granadakoari Lauaxetak zor zion miresmenaren lekuko

diren lau olerki euskaraz emanak. Harkaitz Canoren

sute-eskaileratik igarotako norbait «FGL» dela pentsatu dezakezue;

eta horiek guztiak, izen gutxi batzuk besterik ez aipatzearren, 36ko

gerran, eskuinzaleek salatu, guardiazibilek atxilo eraman eta

elizaren bedeinkapenarekin fusilatutako Federico Garcia Lorcaren

omenez, artista ugari hunkitu da-eta. Poesia eta antzerkia landu

zituen sortzaile andaluziarra Walt Whitman irakurrita hunkitu zen

bezala, bestalde.



Lorcaren orriak

Juan Luis Zabalak euskaratutako Poeta New Yorken liburuaren egile

eta, ikasle garaian Albert!/ Dali eta Bunuelen lagun izan zenak hitz

bakarra aukeratzeko zirriborro kontaezinak desegiten zituen.

Marrazkitxoak taxutu nonahi,

eta zenbakl, gezl, azplmarra,

eta oharrez beteriko sortak osatu^

Poeta en Nueva York hau kasu,

4sburua hautsitako animalia txoekln

eta oin Idorretako ur zarpailarekln,

neke gormutua

eta tintontzian Itotako tximeleta duen ororekin,»

«Paseotik itzulera»n ikusitako txoriek

beren habiak eralkiko lltuzketen glsara,

Ondoren^ orriei birak emango zlzklen eskuetan,-

zuriuneak non aurkituko,

eta lerro bat berrldaztearl ekingo zlon

enegarrenez,

oklnak orearl nola,

llargiak uhinei bezala.



Lorca New Yorken ^Egunsentia heldu eta mork ez du ahoan hartzen

Poeta en Nueva York liburua baino lehenagoko Romancero Gitano

haren arrakastak zapuztuta, eta desamodioaren ondorioz Espainiatik

Estatu Batuetara ihes egin, eta New Yorken, jendetzaren erretenean

arrunt bihurtuta, baztertuen, gutxituen, menpekoen gutasuna

aldarrikatzeko behar mindua espainolez idatzitako poesiaren

gorenera eraman zuen Federico Garcia Lorcak.

29ko krisialdia abiatu eta bat iritsi zen bera

Amerlkara; beltzek nozitzen zuten mlserla Irten zltzaion

idaztera jarri zenean,

Mlserla eraglten zuen ankerkerlarl

amesgalzto batetlk ateratako joskera eman zlon;

«urtetako lanketarekln ondutako surreallsmoaren tankerak»

esango luke krltlkarlren batek, balna poeta/

gauarl Itzala erantzl ostean, espalolak

betetzen hasltako aurpegl golbelel beglra geratuko zen «Egunse]iti^Q;^ni

han ez haita ez hiharrik eta ez esperantza posiblerik.

Batzuetan txanponek erle-multzo suminduetan

haur ahandonatuak zul a tu eta irensten dituzte.

Irteten diren lehenek beren hezurrekln ulertzen dute

ez dela ez paradisurik eta ez amodxo hostohakandurik izango:

iadakite zenbaki eta legeen lohlra doazela^

arterik gabeko jokoetara^ fruxturik gabeko izerdietara.

Kateek eta zaratek estaltzen dute argia

sustrairik gabeko zientziazko desafio likitsean.

^uzoetan alderoka dabilen jende Insomnloduna dago

odolezko naufraglo batetik irten berritan bezala.

»



Egun, orduko krisialdiaren pareko omen den sasoi honetan, beltzen

oinordeko bat da AEBtako gobernuburu. Hala ere. New Orleansen zer

idatziko zukeen gaurko egileak ezpada New Yorken egindako bera, eta

Kanariar uharteetako hondartzei buruz, Eskarlata anderefio, zer

idatziko luke?

Horrela, Poema de Nueva York izan zitekeen Poeta en Nueva York honen

surrealismoa beste ezeren gainetik nabarmentzen duenak, egilearen

bertute eta trebezia goretsita, bai, baina ageriko mezuaren gaineko

aipamen sakonik azaldu gabe, andaluziarraren salaketa isilarazi nahi

du, koldarkeriak edo erruak jota. Ez du «Haarlemgo erregea»

ezagutzen, horren erresuma suntsitzen besterik ez daki

:

<czeharretara geldo begiratzen duen odola,

espartzu zukutuz eta lurpeko loreztiz egina.

oinatz batean dBskuidatutako alxsioa herdoxltzen duen

eta txlmeletak leihoaren krlstaletan disolbatzen dituen odola,»



.c:

//

/Lorcaren New York

f
/Idazleak bare izanaren arrasto oro,

izenburutlk haslta, desagerrarazi egiten dU/ heraz,

ez da Lorca poemotatik mintzo zalguna; ez da l

berari buruzko liburu bat ere; ez da berea eta
|

ez dagokio haren jabetza: '

|

New Yorken aurkitutakoaz, Lorcaren ustez, t

edozeln poetak halabeharrez Idatzlko lukeen testua balzlk

ez da, Alegiaf

poesiagintzarl Idazten zlon denon s^zenean

edOr bestela esanda^ ahots propiorik ez balu bezala;

jendearen ezpainetan Ikasltako hltzak ez besterik ahoskatuta.

Eta «Erromarantz olhu» egiten zuen Chrysler dorrearen galnetlk/"^-

altzalruzko zakll erraldolaren mokotlk

gurutze-jale, jalnko-zale, zeru-gale guztlen zentzugabekerla salatuz^

eta gosea kudeatzearen arduradunak. Eta goroldloaren azkartasunaren aurrean^

abladura handlagoko ezln jakln zeren promesen eglle dlrenak ere bal

<cgure eguneroko ogxa nahl dugulako^

haltz-lore eta samurtasun aletu iraunkorra,

Lurraren borondatea bete dadin nahx dugulako^

denentzat i>ere frultuaJc ematen dituena.;^

Id

Glzatxarkerlaren ordalna Irudltu zltzalon hlrlaf nahlz

lagun eta senldeel helarazltako gutunetan bestelakoak

Dena del a, orduko " ^
_^.

New Yorkeko Izugarrlkerlen lekukotasuna ematearren,

\poeslarl Irltzl zlon j endetasunaren neurrla



3 . Belezuloetarako argibideak



r^ Bele-lumak

«The raven» («Belea») poema New Yorkeko Evening mirror egunkarian

argitaratu zen 1845ean, Haren egile, ordurako ezagun xamarra zen

Edgar Allan Poe da. Egungo telebista eta irratietan behin eta berriz

errepikatutako abestiek lortzen duten arrakastaren parekoa bildu

zuen txori malapartatuaren menturak berehala:

Idazle malenkoniatsuak ondutako eresiaren hegalak

edabe merkeenaz bizkortutako marlnelen eztarrletan

zabaltzen ziren, balna beste batzuk ziren eleak,

beste Izen batzuk Lenor, bestelako plztiak leiho joka

gauerdlan zeblltzanak^ gaurdalnoko blharamun etengabea argltuz

Belearentzat

.

Jatorrizko testuaren neurri eta errimek horretarako bide eman zion

askori, eta aldekoak eta aurkakoak azaldu ziren hedabideetan.

Bolo-bolo ibiliagatik ere, 9 dolarreko saria jaso zuen egileak.

•

Ilunbe harna belratuz^ egoan nengon, arrituz^

kexkaiif amesten Inork ez aiRBstuak gaurdaino;

ixllgoa zan iraunkor^ gaurko gentza ez Ikurkor,

±tz bakar au esanlk or izan zan: <cLenor!», geldo;

n±k nun suziaurtu t'anotsak: 4(Lenor!» blrresan gero,

Au baizik deus ez geio.

Gelan atzera sartzean,, dana sukar biotzean^

blrjotzen entzun nun aurki len bano gogorxkago.

<cBa±t±n», esan nun^ ^cbaltin da, zerbait leiarrean bada;

Ikus, beraz, zer degun ta ezkutu au ikert oro,

Bxotza bekit ekuru t'ezkutu au ikert oro,

Aizea da, deus ez geio!»

Leioak zabal nitun, orduan, aundizki,

antxiiiako bela deun bat sartu zan, egak arro.

Ez nindun agurtu ere; gelditu ez zan batere;

bai, jaun-antz edo andere, ate gaherat igo,

an zan Pallasen irudi baten ganerat Igo.

Igo, t'egon, deus geio.



Belea eginez

The philosophy of composition kaleratu zuen gerora Poek eta, liburu

honetan, «Belea»ren kutsu ironiko nabarmeneko dekonstrukzioa osatu

zuen, besteak beste, olerkigintzak izan behar zuenaren adibidea zela

bere «Belea» aldarrikatuz

.

Edertasuna Izendatzerlk balego, Izaera eman

idatzi atsegin^ hunkitu eta ulergarrl batez, maite duzun

lagun galduarl eskainitako ereslaren Itxura

izango luke, Maitearen galerak eraginen duen atsekabeaz

gaindif deus ez da.

Aldaketa ia atzemanezinen errepikapenek,

alegiaf lelo batek, oinek eta errlmek eraglten dute

hostoek, elur-malutek, uhlnek edo oihartzunek nola,

zirrara poetlkoa zehaztasun matematlkoz

.

Belak eraginik, ekarri nun^ irkaltz 'inlk,

alki hat ate^ irudl, txorlen aurrerano;

llazkietan sartuta^ jarri nintzan gogoeta

eraJDilkatzen^ bai eta zer zuken antxinako

egazti latz, zatar, zingll, heltz orrek esan nahiko

kuatuz <cInoiz ez ge±o».

Lenor galdua eta idazlearen emazteak pairatzen zuen eritasun

hilgarria parekatu behar ditu irakurleak halabeharrez . Eritasun

beltzaren habitik iritsitako hitz bakarreko hegaztia, Poeren kreazio

ezagunena da egun, Segida hoskideen maiztasuna zainduz eta beti lelo

minbera bera animaliaren mokoan jarriz, narrazioko amorantearen

ezinegon gero eta saitiinagoa, gorantz egiten duen abesti bihurtu

zuen.



Belearen hegaletan

Idaztetik bizitzen saitau zen XIX mende hasieran jaiotako Poe, baina

ez zen eskasiatik irtengo bizitza osoan, eta gaizki ordaindutako

aldi baterako lanetan eman zituen urteak, mende bete geroago,

Frantziako sinbolisten eragin nagusi izateko. Pessoak eta Borgesek

itzuli zuten, Baudelairek, eta honen itzulpenaren bitartez, Jon

Mirandek «Belea»ri euskaraz eginaraziko zion, Euzko Gogoa

aldizkarian, 1950. urtean.

Mirande-Poe harremanari buruz idatzi duen Joseba Sarrionandiak badu

liburu bat deitua Marginalia, Julio Cortazarrek kritika

konplizeraino estimatzen zuen Poek berak gai bertsuekin behinola

mamitu eta izendatu zuenaren antzera. Horiez gain, Tim Burton

zinemagilearen hastapenetako estetika eta Vincent film laburra

«BeIea»rekin zorretan daude . Halaber, The Simpson^ s telesailaren

atal batean, enegarren moldaketa ikusteko aukera dago, eta Leonard

Cohen, Nick Cave, Tom Waits edo Jeff Buckley batek kantatua izateko

modukoa dirudien arren, Lou Reedek jarri zuen disko batean. Zer

esango dizuet, miresle zenbagaitzak errun ditueztela luma beltzok,

deus ez gehio.

4cAzt±!» esan nun, 4cGaiztak±n! Aztx bai , txori naiz gaxztakin!

Bxok degun Jaunagatik, ortze golan baidago,

Gsak mindun oni bertan, donoklko baratzetan,

nBska guren bat besotan ote dun tinkatuko,

neska dizdikor bat Lenor gotzononentzako.»

Belak: 4cIno±z ez geio.»

«£?le au bed! azkena» nik izuz 4ctxori -txerrenal

Ekaitzerat itzul adi plutondar erkiraho!

Egatx beltzik ez utz emen ire gezurren oroimen!

Nerau laga nazak emen! Utzak ate gaheko

irudia! Biotzetlk ken zadak xre moko!»

Belak: <cInoxz ez gexo,»
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Gazakoa izatera

Inon entzungo zenuten Mahmud Darwish palestinarrei hitza eman dien

poeta zela esatera ausartu denik, poeta eta hitza herri hizkuntzatik

sortuko ez balira bezala, bertatik hartu eta jasotako" horiek, poeta

eta hi"t:za, alegiazko mundu batekoak direlakoan edo . '
"^

df

Hala ere/ tresna baino gehiago izan daitezkeenez, gpra ditzaguri/

^3 gora dezagun taupada hautseztatu hura, gora^^ kasuan kasuko

txekpointean sortu den ilaran basamortuko ilunabar/^pelera

diren lerroak. Gora itxarote amorratu hori. Gora itzalitako^

motorretan ereindako erdeinu isila.

Edo 2002an, Ramalako Mukatan, «Setio egoeran» arabiarrak

zuen bezala:

<cBiz± luzea nire antzera argiaren horditasunaz

txlmeletaren argiaz liluratzen denarl

tunel honen iluni>ean»

Ez da bizi, ez, Mahmud Darwish,

2009 has! berri honetan, Gazan

bizitakoa birsortzeko; jakingo zuen, bazeklen eta,

esan beharrekoak nola adierazi

,

Ez da urte erdl hll zela, balna hamarkadak dira

buldozerrek eman dituztenak hondamena gaurkotuz

.

Palestinako harrien hotzikarak,

bonbek eraginda baino, taupada kantarion eskutlk datoz,

IS i^^^.
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Gobernuak borrero

Itsasoaren mailaz azpiko ballara idor hone tan

Itsaso Hileko lohi, gatz eta hauts saraoriak

laguntzen nau Wyslawa Szymhorskarek

.

«Erreal±sta izan beharra dago,

axtor dezagun:

bizitzak aurrera darrai.

Aurrera Hiroshiman eta Verdunen

eta Kosovo Polen eta GBrnikan,

Hemen, eta Jerikon, gasollndegia duen plazan,

• •

Hemen, harrla harriaren galnean den nonahl,

Izozki saltzaile bat dago umez inguratuta,

« • «

Hondamenaren ertzetik,

haizeak kapela eraman dio baten bati^

eta, ez da saihesten erraza,

barre ero bat ateratzen za±gu,»

«Nortasuna» izeneko poeman, adlbidez,

Darwlsh ez zen horietaz ahazten,

harrotu ezik^ irauterik ez leaoke eta.

^Dena kendu diguzu,

neu eta neure haurrak, guztiok bat

kendu galtuzu,

Neure blloben irauteko

hemen ikusten dituzun harri puskak.

Baina zure gobernuak bahltu egin behar omen di tu

hauek ere!»

Dastamena zoratu zait, Szymborska

Nobel saridun poloniarrak aipatutako plaza hartatik hurbil,

mendaz eta kafez.



Sarraskien azpian

Albistegiek eman izan dute Darwlshen poema-irakurketen berri.

Palestinan bildu zituzten mutu ez geratzeko moduko irudietarako

esteka zuen Googlek,

Balna llskarrean kixkalltako informazloa nagusltzen da poemen ondoan.

Zenbat aldiz ez diren ahoskatu hltza eta herria odoletan. .

.

Zenbat aldiz beharrez

.

.

.

Zenbat aldiz ez zaigun atera barre ero bat. .

.

Armiarma. com webgunean, inoiz Koldo Izagirrek eta Itxaro Bordak

euskaratutako arabiarraren 25 poemen artean, ^^Lurra murrizten ari

zaigu" olerkiko pasarte hauek bihar idatziak dirudite

:

"Iiurra murrizten ari zaigu,

Azken atakan gai tu metatzen

eta geure gorputz atalak eranzten ditugu iragatearren

« « «

Heznen hilen gara. Hemen^ azken atakan.

H&nen edo hemen

eta olibondo bat altxatuko da gure odoletik.^*^

Jakina, ^^Izarren hautsak^' ez du fosforo euria esan nahi; ez dago

horrek blaitutako baratzan adaxka gazterik, ezta ere uso zuririk.

Hezurrezko xirulakf aldiz, Joseba Sarionandiak gertaturiko poema

bilduman badira dozena erdi olerki Palestinako jendearenak.

Elkartasun minduaren eta baliabide estilistikoaren artean kokatzen

da Jerusalem muinean duen borroka honen aipamena; gehiegitan

sarraskitu dituzte bertako biztanleak, gehiegitan egin irudi

literario soil.



Mugen adina

Muga beti aldean daramaten herrien patua,

inon paratu ezinik, harriak makulu dituen aldi^

bide baten lekuko direnak.

Etsipenean giltzapetuta edo bonbapean harrapatuta

bizitzetik ihes edo bizltzeari aurre egin diotenen izenean^

Maiatz aldizkaritik Itxaro Bordaren Itzulpenarl esker,

Sonla Nigolian emazte poetaren "Argi eta itzalezko Armenia^':

^^Hemen harrl hakoitzak ipuln bat kontatzen du^

arimaren ahotsa herraurkltzen

eta herrl galduen misterioa argltzen den

muga gabeko herrl baten elezaharra,

Hemen adlnik ez da gehlago,

hemen bihar hlltzen da,

ortzadarrera blderik laburrena hltz ematen

digun memoriaren herrlan,'^



5 . Poesiari ohostutako eskaintzak

..p-Jfc^.1^:W

/



Cortazarek Pizarnikeri

<cHa tor , KomoTTQ

,

jartzan hizkarra honen kontrar

hitzen eskutlk helduta etortzeko dela dun.

Gauarenak eginda gauden^

ha tor, ez zagon heste Inor etxean

haiek izan ezik, den-denak zauden,

hi bezalakoak, Ikusten dun,

mlntzaideak

,

euria arl din Eperon kalean, eta Janls Joplin,

Alejandraf xomorro nBre,

hator lerrootara, paper

arrozezko neke zekenok ze zorra,

hator hire llearekln jostatzen dun fleltrora.

ez zagon jenderlk leporalno hetetako kafetegietan,

benetan, ez zagon jenderlk.

Bazeklnat, zalla dun, haln dun zalla elkar topatzea.

Zalla dun edalontzl hau, pospolo hau.

Eta ez dun gustuko Ikustea

nlre kontuetan nabllela

nlre arropa artean, nlre llhuruetan,

eta ez dun gustuko nlk nahlago iza tea Gerry Mulligan,

mlnlk eman nahl gabe haslko hlntzateke blraoka,

esango huke blzl al halz, nola egon hinteJte

ez zegokenean ezer,

zlgarroen kea balzlk,

zertan habll , nola Irekltzen dltuk

beglak egunero?

Ez duk poslble, esaten dun, ez duk poslble.

(Malte hltuen txlklkerlak,

aboil bibelot d'lnanlte sonore

Tlra, borragomak eta gutunazalak

Tlra, jostalluzko paper-denda bat

Tlra, koloretako arkatzen xorroa

Tlra, koaderno marradunak}

Hator, gera hadl, edan ezan,

eurla arl din, bustlko halz Dauphlne kalean.

Ados , xomorro ,

bazeklnat bal , balna hala dun.

Alejandra, etzan hadl alboan,

edan ezan nlrekln, Ikustan, denel deltu zlenat,

etorriko dltun mlntzaldeak , zlur,

hlrea dun partya, hlrea jala erabat,

Erszebetpartya, Karen Bllxenpartya

atean dltun, bazaklten gure gaua dela.

Ilea bustlta zatozan eskalleretan gora



Xaugarren solairu honetara

eta behatxuloetara Itsatsiak egongo ditun atsoak.

Ikustan Leonora Carrington^

Unica Zorn xaguxahar batekin

Clarice Llspector, ur hizxak, hurhuxlak

argitan igurtzi ta bxluzik labaintzen ditun,

Remedios Varo hare-ordulari batekin

barruan dar-dar egiten duen laserra

eta hirekin ongi portatu zuan neska uruguaiarra,

ze hurbil, nolako xake hezea,

hori Thelonius baten, amaraunen maison closea,

bai, luzea eta ederra izan zitekeen gaua,

higan eta Joni Mitchell

higan eta Helene Martin

higan, mintzaideekin

animula tabakoa

vaguia Anais Nin

blandula vodka tonic

supositorio eta erantzun gabeko telegrama guztien artean.

Olga, ^eaJc margotuta^o zuhaitz bat dun,

primerako erretzailea, bai jauna,

eta Natalia Ginzburg deslotzen ari dun

ekarri ez duen ezpata-belar sorta.

Xomorro, ikusi al dun?

Hori da. Ongi baino hobeto.

Edabe eskoziarra. Max Roach, Silvina Ocampo,

sukaldean baten bat kafea egiten zabilen,

sugea

zenbatzen bi azukrekoxkor muxu bat

Leo Ferre

Ez hadi leihoekin tematu

bestaldea, kanpoaldea

Euria ari din Rangoonen

Euria ari din Rangoonen

Eta?

Ez hadi joan, bertan ez hagoenez,

ez joan, jostatu gintezken,

ikusiko dun, ikusiko dun bai, iristear ditun

marihuana eta Ezra Poundekin,

zopa-hauts eta arrainarekin,

igeri egin dezan ahazturan, jakina baietz,

esponjekin betetako askaren erdian.

Hemen jolasak. Marmara

(Txori kontsonanteak heliotrope bokalak)

Ha tor, xomorro. Egon hadi geldi

.

Ez zagon leihorik, ez kanpoan deus,

eta ez din euria ari Rangoonen.

Hemen jolasak.

»



[Julio ICortazarrek^eskaini |_zizun|

|poema| hori,|Alejandra.| Salvot e/|

\Crepusculo 1 libumarTBaurkiEik^

|duzu. lAlejandra, |abizenez| PizarnikJ

|R[o|de|la|Plataren|alde|banatakoak;

! izaki,
|

Parisen]elkaijezag^^
|biek.

I
Ez, I ez I zen lamodioajzuenaj

|

Aldiz,B litekeenal da| Rayi/e/aren|

|egileaklbereBkatuekin3zerabilen|

mjzkeraren^^^ra^

loroitarri 1 paperBra tbijduaj izateal

honako eskainlza.^^^^^^^^^^



Plzarnik esplikatuz

Alejandra Plzarnik:

Poemen bidez ulertzen zenuen mundua;

idazten zenuen hartan blzltzen salatu zinen.

Bizltza osoa eman zenuen poema berean;

literaturaz beste egin zenuen zeure burua.

Zure sulzidioa aipatuko dute blografoek,

zure sexu grinen inguruko zurrumurruetan itoko dira ahoberoak,

zure Ipuln odoltsuenaz Izutuko dlra mengelak.

«Hitzak jakinik^

oro da, berez,

adieraztezlna .

»

Esanez etsltzen zenuen,

Hlzkuntzaren zublak amlltzean eta perpausak ez zlrenean Irlsten,

zure ahotsa zen ibaia.



Lagun idatzia

Alejandra, hainbat urte lehenagoko Arbol de Diana liburuan,

Cortazari eta Aurorari eskaini zenizkien

<cNire hezurrak gauean dlstlratzen,

nlre hitzak harrl bitxi lez

haitz bihurtutako txoriaren eztarri gordlnean,

nire berde maiteena,

111re ubel beroa,

nire bihotz soilik mister±otsua,»



Hitz-atzea

Eskerrak eman behar dizklet

Anderri eta Idoiarl,

bietako bati ahoskerarl kolorea eman dlolako^

eta besteari

behar bezalako laargoz josteagatlk dolnuak hitzentzako.

Oierri aurkltu dudan beste niagatlk.

Batbadari

garrantzizkoena ez dela llteratura goraipatzeagatik.

Mikelazuloko ateei irekltako mundu guztiengatik,

Liernlrl komatxo eta hltz egokl bakoltzarengatlk.

Eskerrak zuri ere, Irakurle entzule^ zuriuneak osatzen

jaklngo duzulako^ zergatik jakln ere,

Ez ezazu espero nlk jakltea

zertara datorren Idatz-entzunezko bllduma lantxo hau.

Ez dut nlre amets eta apeten mamia erabat ezagutzen.

Mania ere ez,

Horregatik, poesia abiapuntuan

eta pertsona helmugan duen halamoduzko bidean

aurrera egln dugu blok, Bai,

helmugan daude pertsonak, funtsarl dagoklon tokian.

Poesia, poema-llburua, poema, poeta eta pertsona

azaleratu zalzklgu zurluneek aurrera egin ahala.

Eta arrazoi duzu, izan zitezkeen ere beste batzuk

aipatutako egileak, lanak, dena delakoak, baina

esan dizut apeta eta ametsa ditudala lelozain

informazio hutsa, testuaren aipamena eta nire gogoetak

tartekatzen dituen bost ataleko liburu ale bakar honetan.

Edo, bestela esanda:

Testuketan Herri Irratiko irratsaioan proposatutako irakurketak.

Baina ez zaitez engaina,

hemen poems everybody/ poems

!

Wolfson, Szymborska edo Gerediaga esaka ari denak,

poesia aditzen dU/ halaber, lankidearen kirtenaldietan,

amonaren errietan edo akats ortografiko batean.

Zer egingo zaio.

Izan dira hau baino Ian hobeak, osoagoak,

euskara jatorragoan emanak,

hainbeste zuzenketarik behar izango ez duten itzulpenekin,

baina denak ere, hau bezain osatu gabeak dira.

Irakurriko dituzu gerokoenak, jakina.

Jakingo duzu/ noski,

zaharragoen lekuko naiz Rilkeren lagun

poeta gaztearen biloben bilobentzako aitortza ematen

zure aurrean.


